
 ! C   I % M  P H ) T  T RI%N  T H - M  M.,  N H 0 N G M 2 C  TI 3 U  V 6  K 8 T Q U :  M O N G   <I  = T R > M ? M  N O N V @  TH - M  M.   |  
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

MODULE mn 

5 

®Æc ®iÓm ph¸t triÓn 

thÈm mÜ, nh÷ng môc tiªu 

vµ kÕt qu¶ mong ®îi  

ë trÎ mÇm non vÒ thÈm mÜ 

 

LÝ THU HIỀN 

 



 | MODULE MN 5  
52 

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 

Giáo d&c phát tri,n th.m m0 là m3t trong n5m m6t giáo d&c nh7m phát 

tri,n toàn di8n tr9 m:m non, góp ph:n hình thành nh>ng y@u tB C:u 

tiên cEa nhân cách, chu.n bI cho tr9 vào hKc lLp m3t.  

Trong chOPng trình giáo d&c m:m non, giáo d&c phát tri,n th.m m0 cho 

tr9 COQc ti@n hành thông qua nhiTu hoUt C3ng mà âm nhUc và tUo hình 

COQc coi là nh>ng hoUt C3ng ngh8 thuVt có Ou th@. M&c Cích cEa giáo 

d&c th.m m0 nh7m phát tri,n Y tr9 kh[ n5ng c[m nhVn và th, hi8n cái 

C\p; giáo d&c tr9 mBi quan h8 th.m m0, tình c[m th.m m0. T^ Có, hình 

thành Y tr9 thI hi@u và thái C3 th.m m0 Cúng C`n.  

a, vi8c giáo d&c phát tri,n th.m m0 cho tr9 CUt hi8u qu[, ngObi giáo viên 

c:n n`m COQc C6c Ci,m phát tri,n th.m m0 cEa tr9 m:m non, nh>ng 

m&c tiêu và k@t qu[ mong CQi Y tr9 vT th.m m0 theo chOPng trình giáo 

d&c m:m non. T^ Có, giáo viên bi@t vVn d&ng td chec các hoUt C3ng  

giáo d&c th.m m0 nói riêng và vi8c ch5m sóc — giáo d&c tr9 m:m non  

nói chung.  

N3i dung cEa module gim các hoUt C3ng sau: 

— Tìm hi,u C6c Ci,m phát tri,n th.m m0 Y tr9 m:m non. 

— aKc và nghiên ceu m&c tiêu giáo d&c phát tri,n th.m m0 Y tr9 m:m non. 

— Phân tích k@t qu[ mong CQi vT giáo d&c th.m m0 Y tr9 m:m non. 

— VVn d&ng k@t qu[ Cã hKc vào vi8c thi@t k@ các hoUt C3ng phát tri,n th.m 

m0 (âm nhUc, tUo hình) cho tr9 m:m non. 

Module COQc thi@t k@ cho 15 ti@t hKc trên lLp. Tuy nhiên, C, vi8c ti@p thu 

COQc hi8u qu[, trOLc khi hKc module này giáo viên m:m non c:n hi,u 

COQc khái quát C6c Ci,m tâm sinh lí cEa tr9 m:m non; n`m v>ng chOPng 

trình giáo d&c m:m non hi8n hành. aing thbi nên tham kh[o thêm m3t 

sB tài li8u có liên quan.  

B. MỤC TIÊU 

Sau khi hKc xong module này, giáo viên m:m non có th,: 

— Xác CInh COQc m&c tiêu giáo d&c phát tri,n th.m m0 cho tr9 m:m non. 

— Phân tích COQc nh>ng C6c Ci,m phát tri,n th.m m0 CBi vLi tr9 m:m non. 
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— Nêu lên s( khác bi/t gi2a các 45 tu6i v8 nh2ng 49c 4i:m phát tri:n th>m 

m? 4@i vAi trB mCm non. 

— Phân 4Hnh rõ kJt quL mong 4Mi v8 giáo dOc phát tri:n th>m m? cho trB 

mCm non. 

— ThiJt kJ 4QMc các hoRt 45ng giáo dOc th>m m? cho trB mCm non. 

C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Xác định đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ 

mầm non 

1.1. MỤC TIÊU 

Giáo viên có 4QMc bUc tranh t6ng th: v8 49c 4i:m phát tri:n th>m m? cVa 

trB mCm non, làm cY sZ giúp giáo viên biJt cách l(a ch\n n5i dung, 

phQYng pháp và cách thUc t6 chUc các hoRt 45ng giáo dOc th>m m? cho 

trB Z trQ]ng mCm non. 

1.2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Tu6i mCm non, 49c bi/t Z tu6i m^u giáo là th]i kì nhRy cLm vAi nh2ng 

“cái 4bp” xung quanh, có th: coi 4ây là th]i kì phát cLm cVa nh2ng xúc 

cLm th>m m? — nh2ng xúc cLm tích c(c, df chHu 4QMc nLy sinh khi trB 

tiJp xúc tr(c tiJp vAi “cái 4bp”. Tg nh2ng xúc cLm tích c(c, trB bht 4Cu 

mong mu@n th: hi/n trong các hoRt 45ng ngh/ thuit. 

 !c $i&m c( b*n c,a ho0t $2ng t0o hình 5 tu7i m8m non 

a. Ho%t '(ng t%o hình 

 HoRt 45ng tRo hình (HlTH) còn g\i là hoRt 45ng tRo ra cái 4bp trong 

cu5c s@ng và trong ngh/ thuit bong ngôn ng2, phQYng ti/n tRo hình. ló 

là s( kJt hMp hài hoà gi2a 4Q]ng nét — mCu shc — hình kh@i và b@ cOc 

trong không gian. 

HlTH luôn ghn li8n vAi 4]i s@ng hi/n th(c nhom thoL mãn nhu cCu v8 

cái 4bp cVa con ngQ]i trên hai l?nh v(c: 

—  M5t là, tRo ra các tác ph>m ngh/ thuit tRo hình nhom thoL mãn nhu cCu 

nhin thUc th>m m?, 4ung th]i nâng cao chvt lQMng 4]i s@ng vwn hoá cVa 

con ngQ]i. 

— Hai là, 4Qa cái 4bp vào cu5c s@ng. Vi/c này 4QMc th(c hi/n qua m? thuit 

Ung dOng vAi các chuyên ngành 4u hoR, trang trí thV công m? ngh/ và 

kiJn trúc.  
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Ngh# thu't t(o hình còn là hình th0c giao ti3p b6ng ngôn ng8 c9a hình 

t:;ng ngh# thu't khi con ng:=i ch:a bi3t v? l=i nói và ch8 vi3t c9a nhau. 

HCTH giúp ta hiFu bi3t v? quá kh0, bi3t J:;c trình JL sNn xuPt, t'p 

quán, vQn hoá xã hLi... c9a mTi th=i J(i khác nhau J:;c thF hi#n b6ng 

ph:Ung pháp khVc trên vách Já hay JY dùng, d\ng c\ lao JLng, JY th=, 

JY t3 l], JY trang s0c... Vì th3 HCTH còn là ho(t JLng nh'n th0c J_c bi#t 

mà ` Jó con ng:=i không cha JUn thubn nh'n th0c v? cái Jcp c9a th3 

gidi xung quanh mà còn có mong muen cNi t(o th3 gidi theo quy lu't c9a 

cái Jcp. 

HCTH là ho(t JLng Jòi hgi con ng:=i lòng ham muen, ni?m say mê 

ngh# thu't... không có nh8ng cái Jó chVc hhn không có sáng t(o ngh# 

thu't. Sáng t(o ngh# thu't chính là ng:kng tei Ja c9a tính tích clc ho(t 

JLng ngh# thu't nói chung, c9a HCTH nói riêng, hay nói cách khác ho(t 

JLng ngh# thu't (trong Jó có ngh# thu't t(o hình) là ho(t JLng thF hi#n 

cao nhPt tính tích clc và sáng t(o c9a ng:=i ngh# so. 

Ngh# thu't t(o hình bao gYm các chuyên ngành hLi ho(, JY ho(, Jiêu 

khVc, trang trí th9 công mo ngh#. 

—  HLi ho(: Là ngh# thu't m_t phhng, không gian c9a ngh# thu't hLi ho( là 

không gian hai chi?u. CF phNn ánh J:;c Jei t:;ng trên m_t phhng, 

ng:=i ho( so phNi dùng J:=ng nét, mbu sVc, be c\c JF biFu hi#n. Có 

chính là ngôn ng8, là J_c tr:ng biFu cNm c9a hLi ho(. 

—  CY ho(: Gieng nh: hLi ho(, ngôn ng8 và J_c tr:ng c9a JY ho( cung 

chính là J:=ng nét, mbu sVc, be c\c (cho J3n nay ng:=i ta ch:a Jvnh 

nghoa rõ ràng v? JY ho(). 

—  Ciêu khVc: Có hai lo(i hình Jó là t:;ng tròn và phù Jiêu, hay còn gyi là 

ch(m nzi, song cN hai lo(i hình này J?u dùng hình khei JF biFu hi#n. 

—  Trang trí th9 công mo ngh#: Là lo(i hình ngh# thu't 0ng d\ng, bao gYm 

rPt nhi?u chuyên ngành nh:: T(o dáng công nghi#p, t(o dáng JY gem, 

trang trí vNi l\a th=i trang, làm JY trang s0c... 

Qua tìm hiFu khái quát v? HCTH, ta thPy r6ng HCTH và các chuyên 

ngành c9a nó J?u có trong môi tr:=ng HCTH c9a tr| m}u giáo nh:ng 

hình th0c c9a ho(t JLng này tYn t(i d:di d(ng các trò chUi c9a tr| nh6m 

thoN mãn nhu cbu “J:;c làm ng:=i ldn” cung nh: nhu cbu khác trong sl 

phát triFn c9a tr|. 
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b. #$c &i(m c* b+n c-a ho1t &3ng t1o hình 6 tr8 m9m non 

H!TH c%a tr) em ch-a ph/i là m3t ho5t 63ng sáng t5o ngh; thu=t th>c 

th?. Quá trình ho5t 63ng và s/n phDm H!TH c%a tr) thE hi;n các 6Fc 

6iEm c%a m3t nhân cách 6ang 6-Hc hình thành. H!TH c%a tr) em 

không nhKm m?c 6ích t5o nên nhNng s/n phDm ph?c v? xã h3i, c/i t5o 

thR giSi hi;n th>c xung quanh mà kRt qu/ vU 65i nhVt c%a quá trình ho5t 

63ng là làm biRn 6Xi, phát triEn chính b/n thân tr).  

!Fc 6iEm rõ nét nhVt trong H!TH c%a tr) em 6ó là tính duy k^. Tính duy 

k^ làm cho tr) 6Rn vSi H!TH m3t cách d_ dàng. Tr) s`n sàng va bVt cb 

cái gì mà tr) thích, tr) mucn chb không ph/i là cái d_ va. Mci quan tâm 

c%a tr) trong ho5t 63ng này là cc geng truyfn 65t, giúp ng-hi xem hiEu 

6-Hc nhNng suy nghU, thái 63, tình c/m mà tr) miêu t/, chb không ph/i 

là s> 6ánh giá vf thDm mU, do 6ó tr) th-hng rVt hào hbng và hài lòng vSi 

tVt c/ nhNng s/n phDm do mình t5o nên. 

M3t 6Fc 6iEm tâm lí rVt 6Fc tr-ng t5o nên v) hVp djn riêng cho s/n 

phDm H!TH c%a tr), 6ó là tính không ch% 6knh. Tr) mju giáo ch-a có 

kh/ nlng 63c l=p suy tính công vi;c sep tSi m3t cách chi tiRt, các d> 6knh 

t5o hình th-hng n/y sinh m3t cách tình ch, ph? thu3c rVt nhifu vào tình 

hucng và c/m xúc c%a tr). !ôi khi, tr) cmng “l=p kR ho5ch” cho H!TH 

nh-ng kR ho5ch này th-hng bk thay 6Xi nhanh chóng bpi s> chi phci c%a 

các yRu tc ngju nhiên xuVt hi;n trong quá trình quan sát hay trong 6hi 

scng xúc c/m, tình c/m. 

H!TH p tr) nhq grm các d5ng: va, nFn, xé dán, chep ghép. Kh/ nlng thE 

hi;n tính truyfn c/m qua các ph-ung thbc H!TH c%a tr) 6-Hc phát triEn 

theo tvng 63 tuXi. 

*  Tr8 2 — 3 tu@i 

ThE hi;n bKng 6-hng nét, hình d5ng song ch-a thE t5o nên nhNng hình 

/nh rõ ràng, 6wy 6% nh-ng 6ã có kh/ nlng liên t-png, liên h; giNa các 

dVu hi;u c%a 6ci t-Hng tri giác vSi nhNng hình va 6-Hc thE hi;n ra trên 

giVy. Tr) p tuXi này 6ã có kh/ nlng thE hi;n t-png t-Hng tái t5o, biEu 

c/m bKng cách sx d?ng m3t sc chVm v5ch, 6-hng nét khác nhau bX sung 

vào các hình do ng-hi lSn va s`n hoFc hình va do tr) tình ch t5o nên 

tr-Sc 6ó nh-: “nhNng tia neng”, “nhNng giyt m-a”, “nhNng chiRc lá”, 

“dòng n-Sc ch/y”,... làm cho các hình va “có v)” hoàn thi;n hun, “hình 

t-Hng” có v) tryn vzn hun. 
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  th$i kì ti(n t*o hình và giai 0o*n s2 03 c5a t*o hình, khi tr8 v9 th:$ng 

t;p trung chú ý, n@ lBc hiCu h2n vào sB v;n 0Dng 0C biFn 0Gi các 0:$ng 

nét và t*o nên các hình thù. BNi v;y, tr8 th:$ng ít quan tâm tTi mUu sVc 

và th:$ng v9 bWng bXt kì lo*i bút màu nào mà chúng tình c$ vT 0:Yc.  

  tuGi này, tr8 ch:a có kh[ n\ng thC hi]n b^ c_c trong tranh. Trong quá 

trình vui ch2i — t*o hình, tr8 có thC c[m nh;n bWng các giác quan tính 

nhbp 0i]u c5a sB sVp xFp các 0:$ng nét, các dXu chXm, v*ch,... Khi cùng 

ng:$i lTn bG sung các hình v9 và mô t[ các hi]n t:Yng 02n gi[n bWng các 

v;n 0Dng và sB sVp xFp hình [nh trBc quan theo nhbp hình nh: v9 “m:a 

r2i”, “lá r_ng”,... tr8 có thC t;p 0bnh h:Tng trên không gian  

*  Tr" 3 — 4 tu)i 

Các kl n\ng t*o hình c5a tr8 3 — 4 tuGi N moc 0D 02n gi[n. Tr8 có thC v9 

t:2ng 0^i chupn xác các hình hình hqc (tròn, vuông, tam giác) và rXt tích 

cBc, linh ho*t v;n d_ng ph:2ng thoc v9 các hình c2 b[n này 0C thC hi]n 

các sB v;t 02n gi[n mà tr8 quan sát 0:Yc trong môi tr:$ng xung quanh 

(Ví d_: tr8 v9 con gà bWng hai hình tròn làm 0Uu và thân, các nét xiên làm 

chân, ngón chân...). Trong tranh v9, tr8 bVt 0Uu chú ý tTi vai trò c5a mUu 

sVc nh: là mDt dXu hi]u làm 0wp cho boc tranh nh:ng ch:a biFt cách tô 

màu cho phù hYp vTi 0^i t:Yng (Ví d_: Tr8 có thC tô ông mxt tr$i màu 

xanh, mxt n:Tc màu h3ng). Tr8 phân bi]t và có thái 0D khác nhau vTi 

mUu sVc, qua mUu sVc 0C thC hi]n thái 0D tình c[m c5a mình vTi 0^i 

t:Yng miêu t[ (Ví d_: màu 0áng yêu nh: 0y, h3ng, vàng, da cam, xanh 

l_c, xanh lam sáng dùng 0C tô nhzng nhân v;t bé thích; màu 0C tô nhzng 

nhân v;t 0áng ghét là màu 0en, tím, nâu). Các sB v;t 0:Yc miêu t[ 

th:$ng là trong không gian hai chi(u trên t$ giXy v9, thC hi]n tính nhbp 

0i]u trong sB sVp xFp lxp 0i lxp l*i các sB v;t 02n l8 cùng lo*i trên khVp 

b( mxt t$ giXy (Ví d_: v9 nhzng qu[ trên cành cây, v9 m:a, hoxc xFp 

chu@i h*t). 

*  Tr" 4 — 5 tu)i 

Cùng vTi vi]c hoàn thi]n dUn các kl n\ng t*o hình, tr8 N loa tuGi này 0ã 

hiCu 0:Yc choc n\ng thpm ml c5a các 0:$ng nét, hình kh^i. Tr8 có kh[ 

n\ng phân bi]t và 0i(u ch}nh các nét v9, t*o ra nhi(u hình khác nhau  

(ô van, hình bán nguy]t), qua 0ó mN rDng ph*m vi các 0^i t:Yng miêu t[. 

~3ng th$i, tr8 bVt 0Uu nh;n biFt, phân bi]t mUu sVc th;t c5a 0^i t:Yng 

miêu t[ nh: mDt dXu hi]u 0xc thù và thC hi]n chúng trong tranh v9  

(Ví d_: tr8 hiCu ông mxt tr$i nên 0:Yc tô màu 0y hoxc vàng, mxt n:Tc tô 

màu xanh...). Tri giác không gian và t: duy không gian phát triCn giúp tr8 
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có th% liên h* gi,a không gian ba chi1u c3a khung c4nh hi*n th5c v7i 

không gian hai chi1u trên t9 gi:y v< và bi>t cách sAp x>p xen k< gi,a các 

EFi tGHng miêu t4 chính trên n1n các thành phKn thL y>u (Ví dP: v< 

EG9ng phF th% hi*n s5 xen k< các ki%u nhà, ô tô, cây cFi). 

*  Tr" 5 — 6 tu)i 

Cùng v7i s5 tYng lên c3a các kinh nghi*m nhZn thLc, nYng l5c th[m m\, 

các :n tGHng, xúc c4m tình c4m và phát tri%n k\ nYng vZn E_ng tinh khéo, 

trb 5 — 6 tufi có th% sg dPng các EG9ng nét li1n mhch, uy%n chuy%n, m1m 

mhi E% miêu t4 tính trin vjn c3a EFi tGHng trong c:u trúc và bF cPc hHp 

lí. klng th9i, trb linh hoht trong vi*c tho ra các bG7c chuy%n màu, phFi 

màu E% tho nên hi*u qu4 th[m m\ khác nhau và th% hi*n suy ngh\, tình 

c4m c3a mình (Ví dP: màu xanh non c3a lá mh, màu xanh EZm c3a bPi 

cây). Cách bF cPc Ea dhng, có chi1u sâu v7i nhi1u tKng c4nh Eã khi>n 

tranh v< c3a trb th% hi*n EGHc mFi liên h* chot ch< gi,a n_i dung và hình 

thLc, tho EGHc s5 sinh E_ng, Eáng yêu trong cách th% hi*n các EFi tGHng 

th[m m\. 

 Tóm lhi, khi nghiên cLu các s4n ph[m tho hình c3a trb mqu giáo, ta th:y 

trb thG9ng miêu t4 nh,ng gì trb th:y, trb bi>t, trb ngh\ theo cách c4m nhZn 

riêng c3a trb chL chGa hrn là giFng nhG nh,ng cái mà ngG9i l7n chúng ta 

nhìn th:y. kây là m_t Eoc Ei%m r:t Eoc trGng trong s4n ph[m HkTH c3a 

trb mqu giáo. DG7i góc nhìn c3a trb, mii s5 vZt hi*n tGHng E1u mang m_t 

vb Ejp r:t ng_ ngh\nh, trong sáng, Eáng yêu và EKy c4m xúc. Chính Eoc 

Ei%m này Eã tho nên nh,ng sáng tho EKy b:t ng9 trong các s4n ph[m tho 

hình c3a trb. Tuy nhiên, cùng v7i vi*c hoàn thi*n dKn các k\ nYng tho hình, 

ngG9i l7n và nhà giáo dPc cKn làm phong phú hun bi%u tGHng v1 các s5 vZt 

hi*n tGHng, mv r_ng vFn hi%u bi>t, tYng cG9ng cho trb quan sát các s5 vZt 

hi*n tGHng có trong hi*n th5c và các hình tGHng trong nh,ng tác ph[m 

ngh* thuZt E% làm giàu vFn sFng cho trb, giúp trb miêu t4 EFi tGHng tho 

hình trong tính ngh* thuZt, sáng tho và chân th5c hun. 

 !c $i&m c( b*n c,a ho0t $2ng âm nh0c 5 tu7i m8m non 

a. Ho/t 01ng âm nh/c 

w trG9ng mKm non, Eoc bi*t là EFi v7i lLa tufi mqu giáo, âm nhhc là m_t 

trong nh,ng lohi hình ngh* thuZt phát tri%n nYng l5c c4m xúc, tGvng 

tGHng, sáng tho, s5 tZp trung chú ý, kh4 nYng diyn t4 hLng thú c3a trb. 

Khác v7i các lohi hình ngh* thuZt nhG h_i hia, vYn hic,... âm nhhc 

không hoàn toàn xác E{nh rõ nh,ng hình 4nh cP th%. Âm nhhc b~ng 
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ngôn ng$ riêng là giai +i,u, âm s2c, c45ng +6, nh8p +6, hòa âm, ti<t t=u... 

cùng vAi th5i gian +ã thu hút, h=p dEn, làm thFa mãn nhu cGu tình cIm 

cJa trK. 

Âm nhMc là ph4Nng ti,n giúp trK nhOn thPc th< giAi xung quanh, phát 

triTn l5i nói, quan h, giao ti<p, trao +Wi tình cIm... XYi vAi trK, âm nhMc là 

th< giAi kì di,u +Gy cIm xúc. TrK có thT ti<p nhOn âm nhMc ngay khi còn 

n]m trong nôi. TrK mGm non d^ xúc cIm, vYn ngây thN, trong sáng nên 

ti<p xúc vAi âm nhMc là nhu cGu không thT thi<u. Th< giAi âm thanh 

muôn màu không ng_ng chuyTn +6ng tMo +ì u ki,n cho trK phát triTn 

các chPc nang tâm lí, nang lcc hoMt +6ng và sc hiTu bi<t cJa trK. 

b. #$c &i(m phát tri(n kh1 n2ng âm nh5c c6a tr8 m9m non 

*  Tr8 d=>i 1 tuAi 

Ngay t_ thug =u thN, trK +ã bi<t nghe và +ã có nh$ng phIn Png âm 

thanh. TrK 2 tháng tuWi +ã có biTu hi,n l2ng nghe âm thanh. TrK t_ 4 +<n 

5 tháng tuWi bi<t h4Ang theo nNi phát ra âm thanh. TrK ngoái lMi nhìn khi 

nghe th=y âm thanh phát ra... TrK g nh$ng tháng tuWi này +ã có biTu hi,n 

h4gng Png vAi tính ch=t âm thanh cJa âm nhMc b]ng thái +6 sung s4Ang 

khi nghe ti<ng nhMc. TrK nín khóc khi nghe ti<ng ru à Ni. GGn 1 tuWi, trK 

bi<t u N theo ti<ng hát cJa ng45i lAn. Tuy nhiên, khI nang chú ý +<n âm 

thanh cJa trK r=t ng2n. TrK cong r=t thích hóng chuy,n, thích nghe cô hát 

nh$ng bài hát ru, dân ca, các bài hát có giai +i,u êm d8u và vuYt ve tay 

chân trK hopc b< trK +ung +4a theo nh8p bài hát. 

*  Tr8 1 — 2 tuAi 

q +6 tuWi này, nh$ng bài hát vui t4Ni, nh6n nh8p +T tMo cho trK nh$ng 

cIm xúc và sc tOp trung chú ý. TrK có thT hát theo ng45i lAn nh$ng t_ 

cuYi, nh$ng câu hát +Nn giIn, thích nghe hát ru, nghe nh$ng bài hát có 

giai +i,u m`m mMi, êm d8u. TrK bi<t h4gng Png cIm xúc vAi âm nhMc 

b]ng các +6ng tác +Nn giIn nh4: vEy tay, nhún nhIy, +ung +4a... tuy 

nhiên ch4a khAp vAi nh8p +i,u âm nhMc. 

*  Tr8 2 — 3 tuAi 

TrK có nh$ng biTu hi,n h4gng Png âm nhMc b]ng thái +6 cs thT, rõ ràng 

nh4 t4Ni c45i, yên lpng, vui vK, thích thú, cham chú, ngMc nhiên. TrK có khI 

nang chú ý nghe hNn và có thT phân bi,t +6 cao th=p, to nhF cJa âm thanh. 

TrK có thT hát theo ng45i lAn nh$ng bài hát ng2n, +Nn giIn, bi<t thT hi,n cIm 

xúc âm nhMc b]ng nh$ng vOn +6ng +Nn giIn nh4 vu tay, giOm chân, vEy tay, 

nhún nhIy theo nh8p +i,u âm nhMc, chMy vòng quanh theo ti<ng nhMc. 
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*  Tr" 3 — 4 tu)i 

"ây là giai *o,n chuy1n t3 nhà tr5 lên m8u giáo. V< ngôn ng>, tr5 *ã nói 

*BCc liên tDc hEn. Nh>ng bi1u hiHn v< thái *J cKng rõ rHt hEn nhB ng,c 

nhiên, thích thú, chOm chú... *BCc bJc lJ rõ trong vPn *Jng nhB: giPm 

chân, vR tay, v8y tay... theo âm nh,c. 

T tr5 xuVt hiHn sX hYng thú vZi âm nh,c, *ôi khi tr5 hYng thú vZi mJt 

d,ng âm nh,c ho]c vZi mJt tác ph_m âm nh,c nào *ó. Tuy nhiên, cam 

xúc và hYng thú âm nh,c chBa bn *cnh, nhanh chóng xuVt hiHn và cKng 

mVt ngay. 

Tr5 có th1 tX hát ho]c có sX hR trC chút ít cda ngBei lZn *1 hát nh>ng bài 

hát ngfn, *En gian. 

Tr5 *J tubi này có th1 làm quen vZi mJt sh nh,c cD gõ *Hm nhB: trhng 

con, chKm chie..., tPp sj dDng gõ *Hm theo nhcp bài hát. 

*  Tr" 4 — 5 tu)i 

Tr5 k tubi này *ã th1 hiHn tính *Jc lPp. Tr5 *]t ra các câu hli nhB: Vì sao? 

Tho nào?... Trong tB duy tr5 bft *pu nfm *uCc mhi quan hH gi>a các sX 

vPt, hiHn tBCng. Tr5 có th1 xác *cnh *BCc các âm thanh cao, thVp, to nhl. 

Âm sfc (tiong hát cda b,n ho]c tiong *àn). Biot phân biHt tính chVt âm 

nh,c: Vui v5, sôi nbi, êm dcu, nhcp *J nhanh hay chPm... Tr5 hi1u *uCc 

yêu cpu cda bài hát, sX phhi hCp *Jng tác trong khi múa. T *J tubi này, 

giing tr5 *ã âm vang (tuy chBa lZn) và linh ho,t hEn. Âm vXc giing *ã bn 

*cnh trong khoang quãng 6 (Rê — Xi). Kha nOng phhi hCp gi>a nghe và hát 

cKng bn *cnh hEn. HYng thú vZi t3ng d,ng ho,t *Jng âm nh,c k t3ng 

tr5, kha nOng th1 hiHn sX phân hoá rõ rHt, tr5 thích hát, tr5 thích múa, tr5 

thích chEi các dDng cD âm nh,c... 

*  Tr" 5 — 6 tu)i 

"ây là giai *o,n chu_n bc cho tr5 vào trBeng ti1u hic. Tr5 có kha nOng tri 

giác toàn v{n hình tBCng âm nh,c. Cam giác tai nghe và kinh nghiHm 

nghe nh,c cda tr5 cKng tích lu} *BCc nhi<u hEn. Tr5 có th1 phân biHt *J 

cao, thVp, cda âm thanh giai *iHu *i lên hay *i xuhng, *J to, nhl, thPm 

chí ca sX thay *bi cBeng *J âm thanh (m,nh hay you) âm sfc cda mJt sh 

nh,c cD, giing hát. Giing hát *ã vang hEn, âm sfc bn *cnh, tpm c> giing 

cKng mk rJng, trong khoang quãng 8 ("ô 1 — "ô 2). SX phhi hCp gi>a tai 

nghe và giing hát cKng tht hEn. Tr5 có th1 vPn *Jng theo nh,c mJt cách 

nhcp nhàng, uy1n chuy1n, có th1 di chuy1n k các *Ji hình khác nhau, 

*Jng tác truy<n cam, *ôi khi có sX sáng t,o k mJt mYc *J nhVt *cnh. 
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 i"u này cho th,y r.ng, trong quá trình giáo d5c âm nh8c c9n ph;i n<m 

=>?c =@c =iAm lCa tuEi chung và chú ý =@c =iAm cá biJt K tLng trM. 

c. #$c %i'm ho+t %-ng âm nh+c c1a tr4 m5m non 

TrM nhà trM, bP máy phát âm còn yRu St, r,t nh8y c;m và còn tiRp t5c 

hoàn chTnh cùng vSi sW phát triAn chung cXa cY thA. 

So vSi ng>[i lSn, thanh qu;n cXa trM chT to b.ng mPt n\a ng>[i lSn. Các 

dây thanh =Si m;nh dM và ng<n, vòm h^ng còn cCng, ch>a linh ho8t, hYi 

thK còn yRu, h[i h?t. Vì v`y, gi^ng trM có =@c =iAm là cao và yRu, sW chú ý 

và c;m giác v" tai nghe cXa trM do v`y ccng còn h8n chR. Âm vWc gî ng 

chT có thA hát nheng giai =iJu ng<n, phù h?p vSi gî ng nói tW nhiên, âm 

vang ccng ch>a rõ và ph5 thuPc tuh theo tLng =P tuEi cXa trM.  

*  Tr4 d9:i 1 tu=i 

ChX yRu là cô cho trM làm quen vSi ca hát b.ng cách hát cho trM nghe. Khi 

nghe trM có biAu hiJn h>Kng Cng c;m xúc cXa mình vSi bài hát b.ng 

gi^ng u Y hay a a theo. 

*  Tr4 1 tu=i 

Ngoài viJc cho trM nghe hát là chX yRu, trM b<t =9u biRt hát theo cô nheng 

âm cumi cXa câu nh8c, tiRt nh8c. TrM nhún nh;y, l<c l> khi =>?c nghe 

nh8c, nghe hát. TrM thích nhún nh;y =ung =>a theo nh8c và b<t ch>Sc 

làm theo mPt vài âm thanh, c\ chT, =iJu bP. TrM thích nghe nh8c trên =ài 

ho@c ti vi, =@c biJt là nheng =o8n qu;ng cáo vì m9u s<c chúng th>[ng 

h,p dpn, l8i ng<n, và =>?c nh<c =i, nh<c l8i. TrM thích chYi vSi các =q 

chYi phát ra âm thanh nh> cái chuông, trmng, thanh gõ...  

*  Tr4 1 — 2 tu=i 

TrM =ã biRt hát nhsm theo khi nghe ng>[i khác hát và b<t =9u hát theo 

vài tL cumi cXa câu hát, nheng bài hát vui t>Yi, nhPn nhtp du t8o cho trM 

c;m xúc. TrM thích nghe hát ru, nheng bài hát có giai =iJu vui t>Yi và 

h>Kng Cng c;m xúc b.ng các =Png tác nh>: Vw tay, nhún nh;y theo nhtp 

=iJu bài hát, tuy nhiên ch>a th`t nhtp nhàng vSi nhtp =iJu âm nh8c. 

*  Tr4 2 — 3 tu=i 

TrM có thA hát theo cô nheng bài hát ng<n, du hát, âm vWc phù h?p vSi 

trM tL Mi — La. NPi dung g9n gci vSi trM. TrM b<t ch>Sc cô giáo nheng 

=Png tác =Yn lM cXa mPt bài hát. TrM nhún nh;y, l<c l> khi nghe cô hát 

ho@c nghe b{ng nh8c.  
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*  Tr$ m&u giáo (3 — 6 tu1i) 

  "# tu&i này b# máy phát âm còn y3u 4t, r7t nh8y c9m và còn ti3p t;c 

hoàn ch=nh cùng v4i sA phát triBn chung cCa cE thB. 

GiHng trI có "Kc "iBm là cao và y3u. M# tinh nh8y cCa tai nghe dPn tQng 

lên, do "ó nQng lAc c9m nhSn các thu#c tính cCa âm thanh âm nh8c 

(nhV "# cao, th7p, m8nh, nhW, to nhX...) trong mZi bài hát, b9n nh8c [ trI 

c\ng "V]c b#c l#. Tuy nhiên, sA chú ý cCa tai nghe còn y3u, c9m giác va 

tai nghe cCa trI do vSy c\ng bb h8n ch3 va "# chucn xác (mà yêu cPu cPn 

"8t t4i). 

TrI chVa "iau khiBn "V]c cE quan thanh qu9n và hô h7p nên âm thanh 

phát ra chVa rõ ràng và nhiau khi không theo chC "bnh cCa b9n thân. 

 Âm vAc giHng thuSn l]i "B trI hát m#t cách tA nhiên, âm vang c\ng khác 

nhau theo tjng "# tu&i: 

—  TrI 3 — 4 tu&i, âm vAc giHng tj Rê — La. 

—  TrI 4 — 5 tu&i, âm vAc giHng tj Rê — Xi. 

—  TrI 5 — 6 tu&i, âm vAc giHng tj Mt — Mu. 

MB giúp cho trI tA "iau khiBn "V]c giHng hát cCa mình, cPn ph9i xác 

"bnh "V]c âm vAc giHng hát cCa tjng trI, có k3 ho8ch luywn tSp có hw 

thung nhxm cCng cu và b9o vw giHng hát c\ng nhV tai nghe cCa trI. 

—  Tr$ 3 — 4 tu1i 

 TrI "ã có nhzng c9m xúc âm nh8c và có nhzng biBu hiwn bên ngoài nhV: 

ng8c nhiên, thích thú, v{y tay,... TrI có kh9 nQng phân biwt và nh|c l8i 

nhzng giai "iwu "En gi9n. Tuy nhiên nhzng c9m xúc và h}ng thú âm 

nh8c "ó v{n chVa &n "bnh, nhanh chóng xu7t hiwn và c\ng m7t "i ngay.  

—  Tr$ 4 — 5 tu1i  

 TrI có nhzng biBu hiwn &n "bnh va mKt c9m xúc, "ôi khi bi3t hV[ng }ng 

vui vI, m8nh m~ v4i giai "iwu mang tính ch7t vui vI, r#n rã. 

BV4c "Pu trI "ã có nhzng biBu hiwn quan tâm t4i n#i dung bài hát v4i 

nhzng câu hXi “Nói va cái gì?”, “Va ai?”. 

TrI có biBu hiwn va trí nh4 âm nh8c, bV4c "Pu n|m "V]c nhzng 7n tV]ng 

va tác phcm âm nh8c "ã "V]c nghe.  

VSn "#ng cCa trI [ "# tu&i này "ã phong phú hEn. BV4c "Pu trI bi3t làm 

các "#ng tác phui h]p "En gi9n (nhV v{y cánh tay k3t h]p nhún, vZ tay, 
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d!m chân...). Tr, ch-a th0c hi2n nh3ng 56ng tác khó nhi:u chi ti<t ho>c 

5òi h@i 56 chính xác cao. Vi2c di chuyEn 56i hình cGng ch-a 5: c!p tIi. 

—  Tr$ 5 — 6 tu)i 

 S0 chú ý cMa tr, cao hNn và kéo dài. Tr, bi<t t!p trung nghe âm nhTc. Tr, 

có khU nVng cUm nh!n trTng thái chung cMa âm nhTc, theo dõi s0 phát 

triEn cMa hình t-Zng âm nhTc. Tr, bi<t thE hi2n nhu c[u 5\i vIi âm nhTc 

và có ý th]c hNn, bi<t xác 5^nh 5-Zc tính ch_t âm nhTc vui, bu`n, âm 

thanh cao, th_p, to, nh@, nhanh, ch!m. 

Các v!n 56ng cN bUn 5ã hoàn thi2n hNn, 5>c bi2t khU nVng v!n 56ng cMa 

các cN lIn. Tr, bi<t ph\i hZp 56ng tác tay, chân, thân mình bi<t múa 

cùng bTn, múa vIi các 56i hình 5Nn giUn, các 56ng tác phong phú hNn. 

1.3. CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 1 

BTn hãy suy nghf, 5gc tài li2u sau 5ó trU lhi các câu h@i d-Ii 5ây: 

Câu h.i 1: Vì sao c[n phUi xác 5^nh 5-Zc 5>c 5iEm phát triEn thjm mf cMa 

tr, m[m non?  

Câu h.i 2: Trình bày 5>c 5iEm cN bUn cMa hoTt 56ng tTo hình l tumi m[m non. 

Câu h.i 3: Trình bày 5>c 5iEm cN bUn cMa hoTt 56ng âm nhTc l tumi m[m non. 

Hoạt động 2: Xác định mục tiêu giáo dục phát triển thẩm 

mĩ cho trẻ mầm non 

2.1. MỤC TIÊU 

Giáo viên có 5-Zc cách nhìn tmng thE v: mpc tiêu giáo dpc thjm mf cho 

tr, m[m non, giúp giáo viên triEn khai n6i dung lfnh v0c giáo dpc phát 

triEn thjm mf m6t cách 5úng h-Ing. 

2.2. NỘI DUNG 

Mpc tiêu giáo dpc phát triEn thjm mf cho tr, m[m non bao g`m: 

— Mpc tiêu giáo dpc thjm mf cho tr, nhà tr, (3 — 36 tháng). 

— Mpc tiêu giáo dpc thjm mf cho tr, mvu giáo (3 — 6 tumi). 

2.3. ĐỌC THÔNG TIN SAU 

— Mpc tiêu giáo dpc phát triEn thjm mf cho tr, nhà tr,: 

Mpc tiêu giáo dpc phát triEn thjm mf cho tr, nhà tr, nwm trong mpc tiêu 

giáo dpc phát triEn tình cUm, kf nVng xã h6i và thjm mf, 5ó là: Thích 

nghe hát, hát và v!n 56ng theo nhTc; thích vy, xé dán, x<p hình... 
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— M#c tiêu giáo d#c phát tri0n th2m m4 cho tr5 m6u giáo: 

+ Có kh< n=ng c<m nh>n v5 @Ap trong thiên nhiên, cuCc sEng và trong các 

tác ph2m nghG thu>t. 

+ Có kh< n=ng th0 hiGn c<m xúc, sáng tKo trong các hoKt @Cng âm nhKc, 

tKo hình. 

+ Yêu thích, hào hPng tham gia vào các hoKt @Cng nghG thu>t. 

2.4. CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2 

Câu h%i 1. Vì sao cSn ph<i nTm @UVc m#c tiêu giáo d#c phát tri0n th2m 

m4 W tr5 mSm non? 

Câu h%i 2. Hãy trình bày m#c tiêu giáo d#c phát tri0n th2m m4 cho tr5 

nhà tr5. 

Câu h%i 3. Hãy trình bày m#c tiêu giáo d#c phát tri0n th2m m4 cho tr5 

m6u giáo. 

 

Hoạt động 3: Xác định kết quả mong đợi về sự phát triển 

thẩm mĩ ở trẻ mầm non 

3.1. MỤC TIÊU 

 Giáo viên có @UVc cách nhìn t^ng th0 k_t qu< mong @Vi va sb phát tri0n 

th2m m4 W tr5 mSm non. Td @ó, giúp giáo viên @enh hUfng cách lba chhn 

nCi dung, phUing pháp và cách thPc t  ̂ chPc các hoKt @Cng nghG thu>t 

(âm nhKc, tKo hình) cho tr5 trong trUlng mSm non.  

3.2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

K_t qu< mong @Vi va sb phát tri0n th2m m4 W tr5 nhà tr5. 

K!t qu& mong +,i 12 — 24 tháng tu4i 24 — 36 tháng tu4i 

— Thích nghe hát và 

v-n ./ng theo nh1c 

(d-m chân, l8c l9, v: 

tay). 

— BiAt hát và v-n ./ng .Bn giCn 

theo m/t vài bài hát/ bCn nh1c 

quen thu/c. 

 

ThH hiIn cCm xúc qua 

hát, v-n ./ng theo 

nh1c/tô màu, vM nNn, 

xAp hình, xem tranh. 

— Thích vM, xem tranh. 
— Thích tô màu, vM, nNn, xé, xAp 

hình, xem tranh (cSm bút di 

màu, vM nguIch ngo1c). 
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K!t qu& mong +,i v/ th1m m2 3 tr5 m6u giáo. 

K!t qu& mong +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

C&m nh:n và th< 

hi=n c&m xúc trABc 

v5 +Cp cEa thiên 

nhiên, cuIc sKng và 

các tác ph1m ngh= 

thu:t (âm nhNc, tNo 

hình) 

— Vui sABng, vS 

tay, nói lên c&m 

nh:n cEa mình 

khi nghe các âm 

thanh g,i c&m và 

ngYm nhìn v5 

+Cp nZi b:t cEa 

các s\ v:t, hi=n 

tA,ng. 

 

 

— Vui sABng, vS 

tay, làm +Ing tác 

mô ph^ng và s\ 

d`ng các ta g,i 

c&m nói lên c&m 

xúc cEa mình khi 

nghe các âm 

thanh g,i c&m và 

ngYm nhìn v5 +Cp 

cEa các s\ v:t, 

hi=n tA,ng. 

— Tán thA3ng, 

khám phá, bYt 

chABc âm thanh, 

dáng +i=u và sc 

d`ng các ta g,i 

c&m nói lên c&m 

xúc cEa mình khi 

nghe các âm 

thanh g,i c&m và 

ngYm nhìn v5 

+Cp cEa các s\ 

v:t, hi=n tA,ng. 

— Chú ý nghe, t  ̂

ra thích +A,c hát 

theo, vS tay, 

nhún nh&y, lYc lA 

theo bài hát, b&n 

nhNc. 

 

— Chú ý nghe, t  ̂

ra thích +A,c hát 

theo, vS tay, nhún 

nh&y, lYc lA theo 

bài hát, b&n nhNc. 

 

 

 

— Chfm chú lYng 

nghe và hA3ng 

gng c&m xúc (hát 

theo, nhún nh&y, 

lYc lA, th< hi=n 

+Ing tác minh 

hha phù h,p) 

theo bài hát, b&n 

nhNc. 

 

— Vui sABng, chj, 

sk, ngYm nhìn và 

nói lên c&m nh:n 

cEa mình trABc 

v5 +Cp nZi b:t (v/ 

mlu sYc, hình 

dáng...) cEa các tác 

ph1m tNo hình. 

— Thích thú, chj, 

sk, ngYm nhìn và 

sc d`ng các ta g,i 

c&m nói lên c&m 

nh:n cEa mình 

(v/ mlu sYc, hình 

dáng...) cEa các tác 

ph1m tNo hình. 

— Thích thú, 

ngYm nhìn và sc 

d`ng các ta g,i 

c&m nói lên c&m 

xúc cEa mình (v/ 

mlu sYc, hình 

dáng, bK c`c...) 

cEa các tác ph1m 

tNo hình. 
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K!t qu& mong +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

— Hát t% nhiên, 

hát +,-c theo 

giai +i3u bài hát 

quen thu8c. 

 

 

— Hát +úng giai 

+i3u, l<i ca, hát rõ 

l<i và th@ hi3n sBc 

thái cCa bài hát 

qua giDng hát, nét 

mGt, +i3u b8... 

— Hát +úng giai 

+i3u, l<i ca, hát 

diIn cJm phù 

h-p vMi sBc thái, 

tình cJm cCa bài 

hát qua giDng 

hát, nét mGt, +i3u 

b8, cO chP... 

— VRn +8ng theo 

nhSp +i3u bài hát, 

bJn nhTc (vV tay 

theo phách, nhSp, 

vRn +8ng minh 

hDa). 

— VRn +8ng nhSp 

nhàng theo nhSp 

+i3u các bài hát, 

bJn nhTc vMi các 

hình thYc (vV tay 

theo nhSp, tiZt 

t[u, múa). 

— VRn +8ng nhSp 

nhàng phù h-p 

vMi sBc thái, nhSp 

+i3u bài hát, bJn 

nhTc vMi các hình 

thYc (vV tay theo 

các loTi tiZt t[u, 

múa). 

M8t s] k_ n`ng 

trong hoTt +8ng âm 

nhTc (hát, vRn +8ng 

theo nhTc) và hoTt 

+8ng tTo hình (vb, 

nGn, xé dán, xZp 

hình). 

— SO deng các 

nguyên vRt li3u 

tTo hình +@ tTo ra 

sJn phfm theo s% 

g-i ý. 

 

— Ph]i h-p các 

nguyên vRt li3u 

tTo hình +@ tTo ra 

sJn phfm. 

 

 

— Ph]i h-p và l%a 

chDn các nguyên 

vRt li3u tTo hình, 

vRt li3u thiên 

nhiên +@ tTo ra 

sJn phfm. 

— Vb các nét 

thing, xiên, 

ngang, tTo thành 

bYc tranh +jn 

giJn. 

— Vb ph]i h-p các 

nét thing, xiên 

ngang, cong tròn 

tTo thành bYc 

tranh có mmu sBc 

và b] cec. 

— Ph]i h-p các k_ 

n`ng vb +@ tTo 

thành bYc tranh 

có mmu sBc hài 

hòa, b] cec cân 

+]i. 

 

2.5. Xé theo dJi, 

xé ven và dán 

thành các sJn 

— Xé, cBt theo 

+,<ng thing, +,<ng 

cong... và dán thành 

— Ph]i h-p các k_ 

n`ng cBt, xé dán 

+@ tTo thành  
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K!t qu& mong +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

ph"m %&n gi*n. s*n ph"m có m/u 

s1c, b4 c5c. 

b6c tranh có 

m/u s1c hài hòa, 

b4 c5c cân %4i. 

— L?n dAc, xoay 

tròn, En dFt %Et 

nGn %H tIo thành 

các s*n ph"m có 

1 kh4i hoGc 2 

kh4i. 

— Làm lõm, vQ bFt, 

bè loe, vu4t nhAn, 

u4n cong %Et nGn 

%H nGn thành s*n 

ph"m có nhiTu 

chi tiUt. 

— Ph4i hWp các kX 

n?ng nGn %H tIo 

thành s*n ph"m 

có b4 c5c cân 

%4i. 

— XUp chZng, xUp 

cInh, xUp cách 

tIo thành các s*n 

ph"m có cEu trúc 

%&n gi*n. 

 

— Ph4i hWp các kX 

n?ng xUp hình %H 

tIo thành các s*n 

ph"m có kiHu 

dáng, m/u s1c 

khác nhau. 

—Ph4i hWp các kX 

n?ng xUp hình %H 

tIo thành các s*n 

ph"m có kiHu 

dáng, m/u s1c 

hài hòa, b4 c5c 

cân %4i. 

— Nh^n xét các 

s*n ph"m tIo 

hình. 

— Nh^n xét các s*n 

ph"m tIo hình vT 

m/u s1c, %`ang 

nét, hình dáng. 

— Nh^n xét các s*n 

ph"m tIo hình vT 

m/u s1c, hình 

dáng, b4 c5c. 

— V^n %cng theo ý 

th6c các bài hát, 

b*n nhIc quen 

thucc. 

— Lfa chAn và tf 

thH hign hình 

th6c v^n %cng 

theo bài hát, b*n 

nhIc. 

— Tf nghX ra các 

hình th6c %H tIo 

ra âm thanh, v^n 

%cng, hát theo 

các b*n nhIc, bài 

hát yêu thích. 

ThH hign sf sáng tIo 

khi tham gia các 

hoIt %cng nghg 

thu^t (âm nhIc, tIo 

hình). 

— TIo ra các s*n 

ph"m tIo hình 

theo ý thích. 

— Lfa chAn d5ng 

c5 %H gõ %gm theo 

nhmp %igu, tiUt tEu 

bài hát. 

— Gõ %gm bong 

d5ng c5 theo tiUt 

tEu tf chAn. 
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K!t qu& mong +,i 3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

— Nói lên ý t*+ng 

và t/o ra các s6n 

ph9m t/o hình 

theo ý thích. 

— Nói lên ý t*+ng 

và t/o ra các s6n 

ph9m t/o hình 

theo ý thích. 

— ?@t tên cho s6n 

ph9m t/o hình. 

— ?@t tên cho s6n 

ph9m t/o hình 

— ?@t tên cho s6n 

ph9m t/o hình 

3.3. Câu h8i t9 +ánh giá ho;t +<ng 3 

Câu h%i 1: Theo chB vì sao cCn có kEt qu6 mong HIi cho trJ nhà trJ và trJ 

mKu giáo vL giáo dNc phát triOn th9m mP? 

Câu h%i 2: Hãy trình bày kEt qu6 mong HIi + trJ nhà trJ vL giáo dNc phát 

triOn th9m mP. 

Câu h%i 3: Hãy trình bày kEt qu6 mong HIi + trJ mKu giáo vL giáo dNc phát 

triOn th9m mP. 

 

Hoạt động 4: Thiết kế các hoạt động âm nhạc/tạo hình, 

trên cơ sở của việc xác định đặc điểm, mục tiêu và 

kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thẩm mĩ cho 

trẻ mầm non theo nội dung chương trình giáo dục 

mầm non 

4.1. MỤC TIÊU 

 Giáo viên có H*Ic nhWng gIi ý vL viXc tY chZc các ho/t H[ng âm nh/c, 

t/o hình cho trJ, H*Ic tY chZc trong ho/t H[ng h^c + tr*_ng mCm non. 

Các ho/t H[ng gIi ý này nham giúp giáo viên tham kh6o viXc lca ch^n 

n[i dung, ph*dng pháp, cách thZc tY chZc các ho/t H[ng nghX thuet(âm 

nh/c, t/o hình). Th Hó, giúp giáo viên biEt cách thiEt kE các ho/t H[ng 

nghX thuet (âm nh/c, t/o hình) H*Ic tY chZc cho trJ + H[ tuYi do giáo 

viên phN trách trong tr*_ng mCm non. 

4.2. ĐỌC THÔNG TIN THAM KHẢO 

G,i ý các ho1t 34ng âm nhac, t1o hình cho tr< nhà tr< và tr< m?u giáo. 
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HO"T %&NG ÂM NH"C 

A. Ho%t '(ng âm nh%c cho tr0 nhà tr0 

Ho"t %&ng 1  

Nghe hát: “Cò l5” — Dân ca =>ng b@ng BBc BC. 

1.  MFc =ích 

THp cho trL biNt chú ý nghe cô hát. 

2.  ChuTn bU 

Mõ hoWc song loan. 

3. TiNn hành 

 %[i v]i trL quá nh_, cô có thb cho trL ng>i vào lòng, trL còn lci ng>i xung 

quanh cô. Cô hát tình c5m, thb hign gihng mim mci, nhj nhàng nhk 

cánh cò bay. Cô vma hát vma nhìn trL âu yNm. 

Nhnng lon hát sau, cô có thb vma hát vma gõ =gm b@ng mõ hoWc song 

loan. HoWc cô hát com tay trL này hoWc trL khác lBc nhj theo nhUp =igu 

bài hát. 

Ho"t %&ng 2  

Nghe nhcc, nghe hát: “Em mr gWp Bác H>”. Nhcc và lsi: Xuân Giao. 

Dcy trL vu tay và làm =Cng tác minh hoc theo bài hát. 

1.  MFc =ích 

TrL chú ý nghe và biNt thb hign c5m xúc cùng cô. 

2.  ChuTn bU 

—  Tranh Bác H> v]i các cháu thiNu nhi. 

—  Bwng cát xét. 

3.  TiNn hành 

—  Cô cho trL xem tranh Bác H> v]i các cháu thiNu nhi và cùng trò chuygn 

v]i trL vi tình c5m, sy chwm lo cza Bác =[i v]i các cháu. 

—  Cô hát cho trL nghe, kNt h{p =Cng tác minh hoc nhk sau: 

+  %êm qua ... Bác H>. 

Hai tay chBp vào nhau, úp vào má trái, ngksi =ung =ka theo nhUp bài hát. 

+  Râu Bác dài ... bcc phr. 

Hai tay ch� vào c@m, r>i tm tm vu[t lên hai mái =ou. 
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+  Em âu y'm ... má Bác. 

Hai tay b1t chéo nhau, r8i t9 t9 :;a hai ngón tay tr> ch? lên hai bên má. 

+  Vui bên Bác ... múa hát. 

Hai tay :;a lên cao, tay phEi giF cao, tay trái thGp, cuHn cI tay theo nhKp, 

r8i :Ii bên. 

+  Bác m?m c;Li ... Em ngoan. 

Tay phEi vOy nhP theo nhKp bài hát, m1t nhìn âu y'm. R8i t9 t9 úp hai tay 

lên ngTc, ng;Li l1c nhP theo nhKp bài hát. 

Cô :Hng viên trW vX tay :Ym cho cô hát. TrW nào thích hát, cô cho trW ph[ 

ho\ theo cô. 

Ho"t %&ng 3 

D\y hát Con gà tr(ng — Nh\c và lLi: Tân Huyan. 

Vbn :Hng theo nh\c: )oàn tàu nh, xíu. 

1.  M[c :ích 

TrW hát :úng giai :iYu bài hát cùng vfi cô giáo. 

B;fc :gu làm quen vfi vbn :Hng theo nh\c. 

2.  Chujn bK 

Trkng l1c, blng cát xét. 

 Mn lái tàu, lá cL xanh, lá cL :>. 

3.  Ti'n hành 

—  Cô cho trW nghe blng bài hát: )oàn tàu nh, xíu. Cô :óng vai bác lái tàu, 

:gu :Hi mn, tay cgm lá cL xanh và cho cE lfp nki :uôi nhau :i thành 

vòng tròn trong lfp (trW bá vai nhau). V9a :i :au v9a hát theo bài hát. Khi 

nào cô giF lá cL :> cE lfp d9ng l\i. Cô cho trW vbn :Hng mHt vài lgn. 

—  Cô giE cGt ti'ng gáy ò. ó. o... Cô :k trW :ó là ti'ng gáy cua con gì? Cô và trW 

trò chuyYn va chú gà trkng “Khi trLi v9a hxng sáng, chú gà trkng :ã cGt 

ti'ng gáy vang ò. ó. o... g{i m{i nguLi mau dby thôi :| :i làm viYc. Các 

con Fi! Mau dby thôi :| :'n tr;Lng mOu giáo”.  

—  Cô hát mOu k't h�p :Hng tác minh ho\. 

—  Cô gifi thiYu tên bài hát, tên tác giE. 

—  Cô d\y trW hát: Cô hát to, chbm rõ lLi, cho trW hát theo cô t9ng câu mHt t9 

:gu :'n h't bài hát.  
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Ho"t %&ng 4  

D!y v%n '(ng theo nh!c:  oàn tàu nh( xíu. 

Nghe nh!c, nghe hát: Con cò cánh tr0ng.  

1.  M6c 'ích  

Tr: bi=t v%n '(ng nh>p nhàng theo bài hát. 

Bi=t chú ý nghe cô hát, nghe trEn vFn tác phGm. 

2.  ChuGn b> 

ML bác lái tàu, lá cN xanh, lá cN 'Q. 

BRc tranh vS chú cò bay trên cánh 'Vng. 

3.  Ti=n hành  

—  Cô trò chuyYn vZi tr: vS bRc tranh chú cò 'ang bay trên cánh 'Vng. Cô 

hQi tr:: “Các con 'ã ']^c nghe bài hát gì nói vS chú cò?”.  

Cô hát cho tr: nghe k=t h^p '(ng tác cánh cò bay ld bay la. Cô hQi tr: tên 

bài hát? 

—  Cô '(i mL bác lái tàu, tay cem lá cN xanh và nói: “Bây giN 'ã '=n giN lên 

tàu xin mNi các con hãy lên tàu”. Cô cho tr: bá vai nhau vga 'i vga hát 

bài  oàn tàu nh( xíu. Hát h=t bài, cô cem lá cN 'Q ra hiYu tàu dgng l!i. 

Cô có thj mNi tr: lZn nhkt lên 'óng gid bác lái tàu, cô bá vai tr: và cùng 

v%n '(ng vZi tr:. mj giúp tr: v%n '(ng m(t cách hRng thú, nh>p nhàng 

theo nh!c, cô cho tr: nghe bnng cát xét, trong quá trình v%n '(ng cô có 

thj gid ti=ng còi tàu hú tu tu xình x>ch... 

B. Ho%t '(ng âm nh%c cho tr0 m1u giáo 

Ho"t %&ng 1 

*  D!y hát: Xoè bàn tay, n0m ngón tay. 

*  N(i dung k=t h^p: Trò chri âm nh!c Tai ai tinh. 

1.  M6c 'ích 

—  Tr: bi=t hát 'úng theo cô cd bài, hát vui t]ri.  

—  B]Zc 'eu bi=t chri trò chri âm nh!c. 

2.  ChuGn b> 

Bnng cát xét. Giky trtng, bút d!, houc nhvng bRc tranh vw syn nhvng 'ôi 

bàn tay 'j tr: tô màu. ML chóp kín. 
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3.  Ti%n hành 

*  D#y hát: 

—  Cô trò chuy2n v4i tr5 v6 7ôi bàn tay. Bàn tay có ngón dài, ngón ng?n. 

Ngón nào cBng 7Cp, ngón nào cBng xinh. Bàn tay giúp các con hHc múa, 

hHc cách làm vi2c. Kôi bàn tay thLt 7áng quý, các con phOi bi%t giP gìn và 

bOo v2 7ôi bàn tay nhé! 

—  Cô hát mTu k%t hVp 7Wng tác minh hoX cho bài hát, 7Wng tác nhY sau: 

+  Bàn tay n?m lXi, n?m lXi. 

 Bàn tay n?m vào, m] ra theo nh_p bài hát. 

+  KLp tay to nhé! 

Va tay theo phách. 

+  Bàn tay n?m lXi... n?m lXi. 

Bàn tay n?m vào, m] ra theo nh_p bài hát. 

+  L?c chúng quay 7i nào! 

 Gid tay lên cao, l?c cf tay theo phách. 

—  Cô gi4i thi2u tên bài hát, tác giO. 

—  Cô gi4i thi2u nWi dung, tính chht bài hát: Bài hát nói v6 7ôi bàn tay cia 

chúng mình. Kôi bàn tay bi%t va tay thLt to, bi%t l?c cf tay thLt d5o. Bài 

hát thLt vui. Nào chúng mình cùng hát. 

—  Cô hát bài hát to, chLm, rõ lli, tr5 hát theo cô tm 7nu 7%n cuoi bài hát. 

Trong quá trình hHc hát, 7p gây hrng thú cho tr5, cô có thp k%t hVp làm 

7Wng tác minh hoX theo bài hát. NhPng câu tr5 hát chYa 7úng, cô có thp 

ssa sai cho tr5 btng cách hát mTu trHn vCn câu hát sai 7ó rui b?t nh_p 

cho tr5 hát lXi. Khi tr5 7ã hát 7úng, cô cho tmng tf hát thi 7ua nhau, cô 

72m 7àn cho tr5 cùng hát, hoxc va tay 72m theo. 

*  Ch*i trò ch*i âm nh#c: Tai ai tinh. 

—  M{c 7ích: Phát tripn tai nghe, phát hi2n và nhLn ra giHng hát cia bXn. 

—  Chu}n b_: MB chóp kín. 

—  Cách chdi: Cô cho mWt tr5 lên 7Wi mB chóp kín, gHi mWt tr5 khác 7rng lên 

hát mWt bài hát bht kì. Cô 7o tr5 7Wi mB chóp, bXn nào vma hát? 

N%u tr5 chYa 7oán 7úng, cô yêu cnu bXn hát lXi, 7p tr5 7oán. Cô cnn 7Wng 

viên, khuy%n khích tr5 chdi. 
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• K#t thúc cô cho tr+ tô màu nh0ng ngón tay, ho6c 78 trên gi;y nh0ng 

ngón tay c<a mình (ho?t 7@ng góc). 

Ho"t %&ng 2 

*  D#y v&n ()ng theo nh#c: Xoè bàn tay, n+m ngón tay. 

*  N)i dung k7t h8p: Nghe nh#c — nghe hát N0m ngón tay ngoan. 

*  Trò ch?i: Ch?i trên nhBng ngón tay. 

1.  MGc (ích 

— TrI hát (úng và v&n ()ng nhLp nhàng theo bài hát. 

— Bi7t chú ý nghe cô hát, nghe trRn vSn tác phTm. 

2.  ChuTn bL 

  BWng cát xét. 

3.  Ti7n hành 

*  Ch4i trò ch4i: Ch4i trên nh;ng ngón tay. 

—  MGc (ích: Phát tri\n tai nghe, kh] nWng ph]n ^ng v_i nhLp (i`u bài hát. 

—  ChuTn bL: M)t sb bài hát quen thu)c. 

—  Cách ch?i: cô giáo quy (Lnh: “Các con dùng ngón tay trf và ngón tay 

giBa, gi] vg (i. Cô sh hát m)t bài hát bit kì. Khi nào cô hát nhanh các con 

(i th&t nhanh trên hai ngón tay, cô hát ch&m các con (i ch&m, cô không 

hát các con dlng l#i”. Thi (ua xem b#n nào (i gifi theo (úng nhLp nh#c 

bài hát.  

Trò ch?i này cô có th\ cho trI nghe nhLp vo tay hopc nhLp trbng lqc, trbng 

con tur theo. 

*  D=y v?n @Ang theo nh=c: 

Cô bqt nhLp cho c] l_p hát l#i bài hát Ci hDc. Cô k7t h8p v&n ()ng minh 

ho# (t)ng tác g8i ý u phvn d#y hát). 

Cô cho trI cùng hát và v&n ()ng v_i cô. Cô có th\ (i (7n tlng tx hopc 

tlng nhóm trI vla hát vla v&n ()ng. t\ khuy7n khích trI v&n ()ng cô 

cho tlng nhóm v&n ()ng cùng cô, nhóm còn l#i hát cho b#n hopc cùng 

vo tay, nhún nh]y ho# theo. 

*  Cô hát hoGc cho trH nghe b0ng bài hát: N0m ngón tay ngoan. 

Cô gi_i thi`u tên bài hát, tên tác gi]. 

Cô hát l#i cho trI nghe, k7t h8p ()ng tác minh ho# các nhân v&t trên 

ngón tay.  
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Ho"t %&ng 3 

Nghe nh&c — nghe hát: M!a r%i. Dân ca Xá. 

N1i dung k6t h7p: V:n ;1ng theo nh&c Vui xuân. 

Trò ch@i âm nh&c: Ô c/a bí m3t. 

1. MDc ;ích  

TrF chGm chú lJng nghe, bi6t hMNng Ong cPm xúc cùng cô giáo. Nói ;úng 

tên bài hát, tên làn ;iWu dân ca. 

2. ChuZn b[ 

\]a nh&c, màn hình, ;àn oocgan, ;àn b_u, trang phDc dân t1c, xá, lDc 

l&c..., n@ ;eo tay, trang phDc các vùng dân t1c cba trF. 

3. Ti6n hành 

* V3n 56ng minh h9a theo bài hát: Vui xuân 

—  Cô b:t bGng catxet cho trF nghe và v:n ;1ng minh hea cùng vfi cô. 

—  Các b&n trai bigu dihn. 

—  Các b&n gái bigu dihn. 

—  Mii nhjng trF xung phong lên bigu dihn, cá nhân bigu dihn. 

* Nghe nh@c, nghe hát: M!a r%i. 

Cô gifi thiWu n1i dung bài hát: T6t ;6n, xuân vk, mMa r@i ;g cây cli luôn 

;M7c tlt tM@i ;âm chmi nPy l1c. \ó là n1i dung cba bài hát MMa r@i dân 

ca Xá cba vùng Tây BJc. 

Bây gii các con chú ý lJng nghe cô hát nhé: 

+  Cô hát k6t h7p hình Pnh cr chs ;iWu b1 minh hea. Hui trF: Cô vva hát bài 

gì? Làn ;iWu dân ca nào? 

+  CO myi ;1 xuân vk các cô gái dân t1c vùng Tây BJc thMing hát và mzc 

nhjng b1 trang phDc r{t ;|p ;g ;i ;ón xuân. Bây gii cô s~ thay trang 

phDc còn các con hMfng lên màn hình xem hình Pnh và nghe bài hát 

M!a r%i nhé. 

+  Cô múa k6t h7p nh&c minh hea. Các con th{y cô mzc trang phDc này có 

l& không. \ây là trang phDc cba dân t1c Xá vùng Tây BJc. Còn ;ây là 

chi6c lDc l&c dùng ;g gõ ;Wm theo lii bài hát cô bigu dihn cho các con 

xem nhé. 

+  Cô ;ánh ;àn b_u cho trF nghe. Chúng mình bi6t ;ây là cây ;àn gì không? 

\ây là cây ;àn b_u, m1t nh&c cD truykn thlng cba dân t1c ViWt Nam. Âm 
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thanh bay b'ng c*a cây ,àn b.u ,01c th2 hi4n qua bài M!a r%i nh0 th6 

nào. M:i các con cùng nghe. 

+  Nghe nh@c bài M!a r%i bAng ,àn thBp lEc. Bài hát M!a r%i này là bài hát 

hay n'i ti6ng c*a dân tHc Xá ,01c rKt nhiLu ngh4 sN th2 hi4n. M:i các con 

nghe giai ,i4u bài hát M!a r%i qua âm thanh c*a cây ,àn thBp lEc. 

+  Cô và trS cùng bi2u diTn. Nào chúng mình múa hát cùng cô theo giai 

,i4u bài hát. 

* Trò ch%i: Ô c-a bí m1t: 

—  Cách chYi trò chYi: Các con s\ chia làm 3 ,Hi. M^i ,Hi s\ c_ ra 1 b@n làm 

,Hi tr0ang. Trên bdng có 6 ô c_a tg sh 1 ,6n sh 6. i d0ji m^i ô có hình 

dnh minh hka theo nHi dung bài hát. Các con s\ chkn và lBt ô. Khi ,oán 

,01c tên bài hát các ,Hi giY tín hi4u, ,Hi nào có tín hi4u tr0jc s\ có 

quyLn trd l:i, trd l:i ,úng thì ,01c th0ang 1 bông hoa. N6u sai dành 

quyLn trd l:i cho ,Hi khác. 

Ho"t %&ng 4 

D@y vBn ,Hng múa: Múa v5i b6n Tây Nguyên. 

NHi dung k6t h1p: Nghe nh@c — nghe hát, hát theo yêu c.u. 

Trò chYi âm nh@c: Thi ai nhanh. 

1.  MEc ,ích 

TrS hát múa nhqp nhàng cùng bài hát. 

Thích nghe nh@c, nghe hát. 

ChYi thành th@o trò chYi. 

2.  Chusn bq 

Btng cát xét. 

Ba ngôi nhà t01ng tr0ng cho ba miLn (Hà NHi, miLn núi, Tây Nguyên). 

5 — 7 kí hi4u vL Th* ,ô, miLn núi, Tây Nguyên. 

3.  Ti6n hành 

—  Cô cho trS nghe btng bài hát Múa v5i b6n Tây Nguyên. TrS có th2 hát và 

nhún nhdy theo bài hát. Sau ,ó, cô cho b@n gái tBp múa tr0jc, ,Hng tác 

nh0 sau: 

+  Tay em c.m hoa... vang vang. 

Hai tay giang hai bên, lòng bàn tay n}m h:, chân b0jc nhún ,ánh hông 

theo nhqp bài hát. 
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+  Vui bên nhau... l,u luy.n. 

Tay trái n3m h5 gi7 lên cao, tay ph<i =,a ra =,a vào theo nhAp bài hát. 

+  Hôm nay... ngoan ngoan. 

Tay ph<i gi7 cao, tay trái thDp, cuEn cF tay theo nhAp bài hát rGi =Fi bên. 

HEng tác nam. 

+  Tay em... vang vang. 

Tay trái gi7 cao gi< cIm cGng, tay ph<i gi< cIm dùi =ánh cGng theo nhAp 

bài hát. Chân trái gi7 cao, chân ph<i cùng dNm theo nhAp bài hát. 

+  Vui bên nhau... l,u luy.n. 

GiPng =Eng tác nQ. 

+  Hôm nay ngày vui... ngoan ngoan. 

Chân trái chPng gót trái lên phía tr,Tc, vU tay nghiêng trái, nghiêng ph<i 

theo nhAp bài hát. 

Sau khi tNp riêng cho tXng nhóm trY, cô cho trY nam và nQ =Zng =Pi di[n 

nhau tXng =ôi mEt cùng múa. 

—  Nghe nh_c — nghe hát: Cô có tha hbi trY bài hát nào trY thích nghe? Cô 

bNt bdng cátxét cho trY nghe, cô và trY cùng phg ho_ theo nh, vU tay, 

nhún nh<y hohc l3c l, theo bài hát. 

*  Trò ch&i âm nh+c: Thi ai nhanh 

Mgc =ích: phát trian tai nghe, trY phân bi[t bài hát theo =úng tín hi[u. 

Chukn bA: nh, trên. 

Cách ch7i: Cô hát cho trY nghe (Em yêu Th2 3ô, Múa v9i b+n Tây Nguyên, 

Gà gáy le te...). Cô cho 5 — 7 trY lên ch7i và =eo kí hi[u cpa các =Aa danh. 

Hát bài hát nào có =Aa danh vùng nào trY có kí hi[u vùng =ó ph<i ch_y 

nhanh vq ngôi nhà t,7ng Zng. Ai chNm chân ph<i nh<y lò cò hohc ch7i 

l_i t l,ut sau. 

Ho"t %&ng 5: Sinh ho_t vdn ngh[ theo chp =q  

1.  Mgc =ích 

—  TrY hào hZng tham gia vào các ho_t =Eng âm nh_c. 

—  Tha hi[n sx sáng t_o cpa mình khi tham gia các ho_t =Eng âm nh_c. 
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2.  Chu&n b) 

—  Trang ph0c phù h3p v5i bài hát. 

—  Nh;c c0, =ài, b>ng, con r@i, tranh Anh... 

—  BC dùng hEc tFp cGa trH: Các d0ng c0 gõ... 

—  GiAi thLMng v>n nghN (tuP hoàn cAnh c0 thQ). 

V5i vFn =Tng theo nh;c, ngoài nhVng vFn =Tng =Wn giAn cGa cW thQ, cô 

có thQ dZng thành =iNu múa có trang ph0c, =;o c0, =Ti hình tuP theo khA 

n>ng cGa cô và cGa trH. 

MTt s@ bài hát, bAn nh;c ba sung: 

—  Bé và Tr'ng    Nh;c và lci: Bùi Anh Tôn 

—  H+t s./ng   Nh;c: Lê Th) Bích DiNp 

     ThW: PhLWng ThAo 

—  B+n /i hãy l5ng nghe  Dân ca Ba Na 

       Blt lci: Tô NgEc Thanh 

—  Ch8 ong Nâu và em bé     Nh;c và lci: Tân Huyon 

—  B?u và bí (ca dao ca)      Ph;m Tuyên pha nh;c 

—  Câu Ach (BCng dao ca)     Nh;c: Ph;m Lê 

—  Lí con khE       Dân ca Nam BT 

—  Lí con sáo Gò Công  Lci m5i 

—  Tôm cá cua thi tài  Nh;c và lci: Hoàng Th) Dinh 

3.  Tiqn hành 

Cô có thQ ta chrc ho;t =Tng dL5i hình thrc sinh ho;t v>n nghN theo kiQu 

hTi disn có thi =ua giành giAi nhtt, nhì, ba, khuyqn khích các tiqt m0c 

múa hát cá nhân, tFp thQ... 

Cô gi5i thiNu chLWng trình, cùng tham gia biQu disn v5i trH. Nên sup xqp 

xen kw các thQ lo;i ho;t =Tng, hình thrc =a d;ng. Chú ý lci dyn kqt n@i 

các bài hát h3p lí, uyQn chuyQn, hL5ng trH vào chG =o. 

Nên ta chrc thành hTi disn v>n nghN, cô giáo tuyên b@ ls trao giAi vào 

cu@i buai, có tlng quà, hoa... 
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HO"T %&NG T"O HÌNH CHO TR, M.U GIÁO 

Ho"t %&ng 1. V" gà mái 

1. M4c 6ích  

— V; k=t h?p các hình tròn vGi các chi ti=t nhI: mL, mào, 6uôi... 6R miêu tT 

hình dáng và 6Wc 6iRm cXa gà mZ.  

— V; sáng t\o v] m^u s_c và hình dáng gà mái. 

2.  Chuan bc 

—  Mdt se tranh, Tnh mfu v] con gà mái. 

—  Gigy, bút v;. 

3.  Ti=n hành 

— Trk quan sát và nhmn xét bpc tranh v; gà mái: mình, 6^u gà là hình tròn, 

chân thgp, 6uôi ng_n, mào nhL. 

— Cô v; mình gà là hình tròn nsm ngang, 6^u gà là hình tròn nhL nsm sát 

phía trên hình tròn to. Sau 6ó, v; chân gà, 6uôi và các chi ti=t nhL nhI: 

m_t, mL, mào. 

—  Trk thvc hiwn: %ei vGi trk chIa bi=t v;, cô hIGng dfn trình tv cho trk xem 

và b_t chIGc. 

VGi trk 6ã bi=t v;, cô 6dng viên trk tô màu hoWc g?i ý 6R trk v; con gà mái 

vGi các dáng 6iwu khác nhau.  

Ho"t %&ng 2: V; các lo\i quT 

1. M4c 6ích 

V; mdt se lo\i quT có kiRu dáng, m^u s_c khác nhau t\o thành bpc tranh 

v; các quT. 

2. Chuan bc 

— %àm tho\i cùng trk v] hoa quT trong ngày t=t. Khuy=n khích trk kR mdt 

se 6Wc 6iRm cXa nh}ng lo\i quT trong ngày t=t. 

— Bút màu và gigy kh� A3. 

3. Ti=n hành 

— Trao 6�i vGi trk v] cách v; t�ng lo\i quT (quT hình tròn, b^u d4c, thon, 

dài, quT to, nhL...). 

— Trk thvc hiwn: Cô khuy=n khích trk thvc hiwn be c4c bpc tranh h?p lí. 
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Ho"t %&ng 3: N"n con cá 

1. M*c +ích 

 L/n d1c, xoay tròn và ;n b=t +> t?o thành nh@ng con cá khác nhau (thân 

tròn, mình dài và thân b=t, mình ngIn). 

2. ChuMn bN 

— MPt vài mQu cá n"n cRa cô. 

— Cho trT quan sát cá, tranh cá. 

3. TiYn hành 

— TrT quan sát mQu và nêu nh[n xét v] hình dáng cRa con cá: thân tròn, 

mình dài và thân b=t, mình ngIn. 

— Cô n"n con cá: 

+  L/n tròn, l/n d1c và ;n b=t +> t?o thành nh@ng con cá có hình dáng  

khác nhau. 

+  Dùng tay kéo mMu +;t nhd phía trên, phía dfgi viên +;t t?o thành vây cá. 

N"n mPt +hu viên +;t cho eo và t?o thành cái +uôi cá theo các dáng khác 

nhau. 

+  Dùng que +hu nh1n vj mIt, mikng, vMy cá. 

— TrT thlc hikn: Cô hfgng dQn l?i cho mPt sm trT còn lúng túng. 

Ho"t %&ng 4: Vj chân dung b?n 

1. M*c +ích 

Vj chân dung b?n trai/ gái bqng cách vj phmi hrp các nét xiên, nét 

thsng, nét ngang, nét cong tròn. 

2. ChuMn bN 

— MPt sm tranh vj chân dung b?n trai ho"c b?n gái. 

— Gi;y, bút sáp, chì màu. 

3. TiYn hành 

— TrT xem tranh vj b?n trai, b?n gái và nh[n xét v] khuôn m"t b?n: mIt, 

mui, +hu, tóc, tai, áo... 

— Cô vj nét tròn là khuôn m"t, chính gi@a tv gi;y, kéo hai nét tw cx sang hai 

mép gi;y làm bv vai. Sau +ó, vj tóc (tóc b?n trai ngIn, cao; tóc b?n gái 

dài); vj mIt, mui, mikng... (lfu ý: không vj tay, chân). 

— TrT thlc hikn: Cô giúp +| nh@ng trT còn lúng túng chfa biYt vj. 

— Tf}ng tl, cô d?y trT vj chân dung bm, m=. 
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Ho"t %&ng 5: Xé, dán hình con cá 

1. M.c /ích 

Xé l23n các m5nh gi8y to, nh; khác nhau /? xAp và dán thành hình các 

con cá. 

2. ChuGn bI 

— BLc tranh mNu dán hình con vIt. 

— MOi trP: các m5nh gi8y màu mRm hình chS nhTt: m5nh to, m5nh nh;, 

gi8y bìa màu cLng làm ao cá. 

— HV dán. 

3. TiAn hành 

— TrP xem tranh mNu dán hình con cá và nhTn xét: thân, /[u, /uôi, vây cá... 

— Cô xé l23n m5nh gi8y to thành hình thuôn dài làm thân con cá, xé l23n 

m5nh gi8y nh; thành /uôi, vây con cá. Sau /ó, xAp và dán hình con cá 

vào ao cá. 

— TrP th_c hi`n: Cô có th? làm mNu lai cho tbng nhóm, tbng trP. Khi trP 

làm xong s5n phGm, g3i ý trP xé, dán thêm trang trí cây trong ao cá. 

Ho"t %&ng 6: Vh /àn gà 

1. M.c /ích 

 Si d.ng kj nkng /ã biAt /? vh /àn gà mà trP thích. 

2. ChuGn bI 

— TrP quan sát gà mn và gà con vào nhSng lúc dao chpi ngoài lqp hrc, hosc 

xem tranh, bkng hình /àn gà mn con... 

— Gi8y, bút vh. 

3. TiAn hành 

— Cô g3i ý cho trP mut vài cách vh gà mái và gà con. 

— TrP th_c hi`n: vh nhSng con gà có nhiRu dáng vP khác nhau, khuyAn 

khích trP vh thêm 1, 2 chi tiAt sáng tao (vh thêm các hat thóc d2qi chân 

các con gà, gà mn /ang tìm giun, cây hoa, c; canh /àn gà...) tao bLc hình 

h3p lí và tô màu cho /np. 

Ho"t %&ng 7: XAp /V dùng gia /ình 

1. M.c /ích  

— Khéo léo lyp ghép các hình hrc (hình vuông, hình tròn, hình chS nhTt, 

hình tam giác) thành mut s{ /V dùng trong gia /ình. 

— Gri tên, m[u syc c|a các hình hrc. 
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2. Chu&n b) 

B+ x-p hình b0ng hình h2c. 

3. Ti-n hành 

— Cô x-p cho tr= em, khuy-n khích tr= g2i tên các FG vIt và tên các hình 

h2c FJ x-p tKng FG vIt. 

— Cô x-p cho tr= xem. 

— Tr= x-p các FG dùng b0ng các hình h2c có mOu sQc, hình dRng khác nhau. 

Ho"t %&ng 8: X-p và dán tranh  àn cá b'i b0ng lá ép khô. 

1. MYc Fích 

X-p, dán Fàn cá b0ng các loRi lá. 

2. Chu&n b) 

— M+t sZ loRi lá nh[: lá bìm bìm, lá m[]p, lá dâm bYt... Fã F[`c ép khô. 

— Bút chì, bút dR, giby màu, bìa ccng. 

— HG dán, beng dính hai mft. 

3. Ti-n hành 

— Tr= quan sát m+t sZ loRi cá (quan sát thân, FOu, Fuôi, vây, mQt...) F[`c 

x-p, dán b0ng các loRi lá. 

— Tr= cùng cô trao Fji vk cách sl dYng các loRi lá FJ x-p, dán thành hình 

con cá. Ví dY: lá hGng, lá mít, lá táo, lá dâm bYt x-p hình thân con cá; lá 

m[]p, lá bìm bìm, lá gbc, lá sQn x-p hình Fuôi con cá. 

— Cô làm mou: 

+  X-p và dán thân con cá b0ng lá hGng, lá m[]p; vây cá dùng lá nhq và dài 

x-p hình Fuôi con cá. 

+  X-p và dán thân con cá b0ng lá dâm bYt, lá bìm bìm làm Fuôi con cá. 

+  Dùng keo dán các con cá vKa tRo thành lên bìa các tông hình vuông hofc 

hình chs nhIt. 

— Tr= thtc hiun: 

+  Khuy-n khích tr= x-p, dán các con cá trên bcc tranh có bZ cYc cân FZi, 

h`p lí. 

+  X-p, dán hình con cá có kích th[]c to, nhq và Fang bwi x các t[ th- khác 

nhau. 

+  G`i ý tr= v{ (dán giby màu) thêm môi tr[|ng sZng c}a cá: n[]c, rong rêu, 

sqi, Fá hofc các con vIt khác. 
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Hoạt động 5: Hoạt động tổng kết 

Câu h%i 1: D"a trên nh)ng câu tr. l0i và nh)ng thông tin mà b7n 89c 

8:;c, b7n hãy vi?t ra m@t 8o7n tBng k?t (kho.ng 2 trang A4) vI vJn 8I 

giáo dMc phát triOn thPm mQ cho trR mSm non trong ch:Tng trình giáo 

dMc mSm non mVi. 

Câu h%i 2: B7n có nh)ng 8I xuJt gì sau khi h9c xong module này? 
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